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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Aanleiding tot het bureauonderzoek vormen de geplande werkzaamheden ten behoeve van het vernieuwen 

van de riolering in het centrum van Eelde. Deze werkzaamheden gaan gepaard met bodemverstoring en 

daarbij kunnen eventueel in de bodem aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Het 

bureauonderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de archeologische waarden die zich in het 

plangebied kunnen bevinden. 

De nieuwe riolering zal geplaatst worden in het plangebied en aansluiten op bestaande riolering (Figuur 1). 

De maximale diepteverstoring zal plaatselijk tot 3 m -mv. reiken, gemiddeld tot -2 m -mv. De sleuf die 

hiervoor aangelegd wordt, zal aan de onderkant maximaal 2 m breed zijn en aan de bovenkant 3 m. De 

werkzaamheden vinden plaats op een nieuw tracé, op plaatsen waar men de oude riolering tegenkomt, zal 

deze wel verwijderd worden. De totale lengte van het aan te leggen tracé beslaat circa 1000 m. 

 

1.2 Plangebied en onderzoeksgebied 

Het plangebied ligt in het centrum van Eelde, gemeente Tynaarlo, en bestaat uit de Burg. Strubenweg, 

Stoffer Holtjerweg, Hoofdweg en Kerkhoflaan. 

Voor het bureauonderzoek is uitgegaan van een onderzoeksgebied dat bestaat uit het plangebied en een 

zone van 200 meter daaromheen (Figuur 1). Hierdoor wordt een completer beeld verkregen van de 

aanwezige waarden in en rondom het plangebied en kunnen resultaten uit de omgeving worden 

geëxtrapoleerd. 

 

 

Figuur 1: Plangebied en onderzoeksgebied 
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Tabel 1: Administratieve gegevens van het onderzoek 

Objectgegevens onderzoek 

Arcadis-projectnummer C03091.000139.0100 

Projectnaam Centrumplan Eelde 

Plaats Eelde 

Gemeente Tynaarlo 

Provincie Drenthe 

Archeoregio Drents Zandgebied 

Uitvoerder Arcadis Nederland BV 

Contactpersoon 
I. Benjamins 

ingrid.benjamins@arcadis.com 

Auteur Koos Mol 

Geverifieerd  Wouter Ytsma, senior KNA-archeoloog 

Opdrachtgever Gemeente Tynaarlo 

RD-coördinaten 233.800 bij 572.550  

Bevoegd gezag Gemeente Tynaarlo 

Onderzoeksmelding 4033738100 

Uitvoeringsperiode onderzoek Januari 2017 

Beheerder en plaats documentatie Arcadis Nederland BV, locatie Assen 

Arcadis rapportnummer 2017 - 116 

 

1.3 Huidige en toekomstige situatie van het plangebied 

Er bevinden zich meerdere winkels en parkeerplaatsen binnen het plangebied, dat als centrum van Eelde 

wordt beschouwd (Figuur 1). Zo zijn er parkeerplaatsen ten westen van de Kerkhoflaan en ten zuiden van de 

Westerhorn (waar deze uitkomt op de Hoofdweg). Ten westen van de Hoofdweg bevindt zich Museum de 

Buitenplaats Eelde, Stichting het Nijsinghhuis en de dorpskerk van Eelde. In het gebied tussen de Hoofdweg 

en de Kerkhoflaan staan enkele winkelpanden en horecagelegenheden, zo ook ten zuiden van de Stoffer 

Holtjerweg. Rond de Burg. Strubenweg bevinden zich vooral woonhuizen. 

De toekomstige situatie zal niet wijzigen ten opzichte van deze bebouwing, de ingrepen bestaan uit het 

aanleggen van riolering. Er zullen sleuven worden aangelegd, en deze zullen na de werkzaamheden weer 

worden dichtgemaakt (voor de ingrepen zie hoofdstuk 1.1). 

 

1.4 Doel van het onderzoek 

Het bureauonderzoek heeft tot doel informatie te verwerven over bekende of verwachte archeologische 

waarden binnen een omschreven gebied. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van bestaande bronnen om 

daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. 
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1.5 Werkwijze 

Het bureauonderzoek richt zich op archeologische bronnen als de gemeentelijke (verwachtings-) 

waardenkaart en beleidskaart en de Archeologische Monumentenkaart (AMK). Op de geomorfologische 

kaart en bodemkaart (1:50.000) is het plangebied niet gekarteerd. Oud kaartmateriaal wordt gebruikt om de 

bestemming van het plangebied in het verleden vast te stellen. Om inzicht in de eerder uitgevoerde 

onderzoeken en de al bekende archeologische waarden te krijgen in het plangebied is gebruikgemaakt van 

ARCHIS3.  

 

1.6 Beleids- en juridisch kader 

Er zijn verschillende wetten die een rol spelen bij de totstandkoming van het huidige beleid op 

archeologische monumentenzorg. Van belang is de Erfgoedwet 2016, de Monumentenwet 1988, het 

Verdrag van Malta 1992, de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA-versie 4.0) en het gemeentelijk 

beleid. Deze kaders worden hieronder verder belicht. 

 

1.6.1 Verdrag van Malta (1992) 

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta - ook wel bekend als de 

Conventie van Malta of het Verdrag van Valletta - gesloten. Aanleiding was de toenemende druk op het 

archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor bodemarchief 

ongezien verloren dreigde te gaan. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt 

beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat dit archeologische erfgoed integrale bescherming 

nodig heeft en krijgt. In het Verdrag zijn drie uitgangspunten ten aanzien van de omgang met archeologie 

geïntroduceerd: 

• Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het zogenaamde "behoud in situ" 

(artikel 4, tweede lid). Opgraven is het (gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in 

principe niet het eerste streven. De gedachte daarachter is dat er bodemarchief voor toekomstige 

generaties bewaard moet blijven. Zij hebben immers betere onderzoekstechnieken en stellen andere 

onderzoeksvragen.  

• Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van 

archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). Zo 

wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van 

archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de 

bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken. Op deze manier kan daarmee bij de ontwikkeling van 

de plannen zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Door er vooraf rekening mee te houden, wordt 

vertraging in bouwprocessen voorkomen. 

• Het ‘de verstoorder betaalt’-principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kosten van het 

archeologisch onderzoek en de uitwerking van de resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd als 

een stimulans om locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de archeologische 

verwachtingswaarden minder hoog zijn.  

 

1.6.2 Erfgoedwet (2016) en Monumentenwet (1988) 

Sinds 1 juli 2016 geldt de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet harmoniseert de bestaande wet- en regelgeving 

omtrent roerend en onroerend erfgoed en vormt één integrale Erfgoedwet voor het beheer en behoud van 

cultureel erfgoed. Ook de Monumentenwet 1988 is opgenomen in de Erfgoedwet. Een belangrijke wijziging 

voor archeologie is dat in de Erfgoedwet de regels voor de archeologische monumentenzorg aan de orde 

komen, terwijl de omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving onderdeel wordt van de 

Omgevingswet die in januari 2019 in werking zal treden. Totdat de Omgevingswet ingaat blijven de artikelen 

uit de Monumentenwet 1988 die niet terugkomen in de Erfgoedwet van kracht, waaronder regelingen 

omtrent omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Op grond van artikel 38a van de 

Monumentenwet 1988 en op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke 

ordening), zijn gemeenten verplicht de belangen van de archeologische monumentenzorg in hun 

bestemmingsplannen te verankeren. De verankering vindt plaats door het toekennen van de bestemming of 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. In een gemeentelijke verordening en in het bestemmingsplan 
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worden regels opgenomen met betrekking tot het gebruik van de grond. Aan deze regels kan een 

omgevingsvergunningstelsel voor onder meer het gebruik van de grond en voor werken en werkzaamheden 

worden gekoppeld. Op grond van artikel 2.22, derde lid onder d, van de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg, voorschriften aan de 

Omgevingsvergunning worden verbonden. Deze voorschriften kunnen inhouden dat de aanvrager van een 

Omgevingsvergunning een rapport overlegd, waarin de archeologische waarde wordt vastgesteld van het 

terrein dat volgens de aanvraag wordt verstoord. 

 

1.6.3 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA-versie 4.0) 

Het bureauonderzoek voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een bureauonderzoek in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.0). De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform KNA-

protocol 4002, standaardrapport bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische verwachting en 

een advies. Op basis van het bureauonderzoek kan het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Tynaarlo) 

een beslissing nemen over het al dan niet laten uitvoeren van vervolgonderzoek. 

 

1.6.4 Provinciaal beleid Drenthe 

De provincie Drenthe heeft een ‘informatiekaart Archeologie’ dat een overzicht geeft van de archeologische 

waarden en verwachtingen die van provinciaal belang worden geacht. De kaart is gedistilleerd uit de 

Omgevingsvisie Drenthe 2014. Aan de informatiekaart is een beschermingsbeleid gekoppeld dat 

gepresenteerd wordt op de beleidskaart Kernkwaliteit Archeologie. De archeologische waarden of 

verwachtingen van provinciaal belang die samenhangen met de cultuurhistorische waarden of die ruimtelijk 

zichtbaar zijn, zijn ook terug te vinden op de kaart Cultuurhistorie uit het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe. 

De algemene doelstellingen voor archeologie van de provincie zijn: 

• Het in de bodem bewaren (behoud ‘in situ’) van waardevol Drents archeologische erfgoed of – als dat niet 

mogelijk is – het opgraven en duurzaam veiligstellen (= behoud ‘ex situ’) van het erfgoed in het Noordelijk 

Archeologisch Depot in Nuis. 

• Het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen.  

• Het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed. 

• Het ontsluiten van de ‘archeologische verhalen van Drenthe’. 

De uitwerking in detail van het provinciaal belang gebeurt echter per gemeente. 

 

1.6.5 Gemeentelijk beleid Tynaarlo 

De gemeente Tynaarlo beschikt over een eigen archeologisch beleid. Onderdeel hiervan vormt de in 2011 

opgestelde archeologische waarden- en beleidsadvieskaart (Buesink et al., 2011). Dit beleid resulteert in 

bepaalde ondergrenzen (Tabel 2). De kaart van de gemeente is verdeeld in zones met bekende en 

verwachte archeologische waarden. De gemeente heeft vervolgens beleid aan deze waarden gekoppeld 

(Tabel 3). Wanneer bodemverstoringen beneden deze ondergrenzen blijven, geldt een vrijstelling voor 

archeologisch vervolgonderzoek.  

 

Tabel 2: Vrijstellingsgrenzen gemeente Tynaarlo 

Eenheid 
Verticale vrijstelling 

(cm –mv) 
Horizontale vrijstelling (m²) 

AMK 0 0 

AMK historische kern en bufferzone AMK 0 100 

Offerveen, grafveld, celtic field, burcht, dekzandkoppen binnen beekdal 

en vennetjes 
30 0 

Historische elementen inclusief historische kern 30 100 
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Eenheid 
Verticale vrijstelling 

(cm –mv) 
Horizontale vrijstelling (m²) 

Es en verwacht celtic field 30 500 

Hoge tot middelhoge verwachting op basis landschap 30 1000 

Lage verwachting, verstoord of vrijgegeven Volledig vrijgesteld 
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Tabel 3: Archeologische beleid gemeente Tynaarlo 

Archeologie Beleid 

Archeologische monumenten (AMK) 

Historische kern Gedetailleerd archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen 

met oppervlakten ≥ 100 m². 

Beschermd monument Behoud in situ, indien niet mogelijk monumentenvergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. 

Zeer hoge archeologische waarde Behoud in situ, indien niet mogelijk archeologische opgraving noodzakelijk. 

Hoge archeologische waarde Waarderend archeologisch onderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen. 

Archeologische waarde Waarderend archeologisch onderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen. 

Bijzondere terreinen 

Offerveen of grafveld Behoud in situ, indien niet mogelijk archeologische opgraving noodzakelijk bij geplande 

bodemverstoringen vanaf 30 cm beneden maaiveld. 

Celtic field Behoud in situ, indien niet mogelijk archeologische opgraving noodzakelijk bij geplande 

bodemverstoringen vanaf 30 cm beneden maaiveld. 

Offerveen of burcht Waarderend archeologisch onderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen vanaf 

30 cm beneden maaiveld. 

Historische elementen inclusief 

WOII en historische kern 

Gedetailleerd archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen 

met oppervlakten ≥ 100 m² en dieper dan 30 cm -mv. 

Verwacht celtic field Karterend proefsleuvenonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen met 

oppervlakten ≥ 500 m² en dieper dan 30 cm -mv. 

Es Waarderend archeologisch onderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen met 

oppervlakten ≥ 500 m² en dieper dan 30 cm -mv. 

Archeologische verwachting 

Dekzandkoppen binnen beekdal en 

vennetjes/laagten 

Specifiek archeologisch onderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen vanaf 30 

cm -mv. 

Hoge tot middelhoge verwachting 

op basis landschap 

Inventariserend veldonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen met oppervlakten 

≥ 1000 m² en dieper dan 30 cm -mv. 

Lage verwachting op basis 

landschap 

Geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Verstoord of archeologisch 

onderzocht en vrijgegeven 

Geen archeologisch onderzoek (meer) noodzakelijk. 

Overig 

Begrenzing provinciaal belang 

archeologie 

Contact opnemen met de provincie via gemeente (provinciaal belang archeologie is inclusief 

beekdalen, prehistorische routes en Drentse Aa gebied). 

Begrenzing bufferzone algemeen 

(50 m) 

Archeologisch onderzoek noodzakelijk, zie desbetreffende eenheid (m.u.v. AMK-terreinen). 

Begrenzing bufferzone AMK-

terreinen (50 m) 

Inventariserend veldonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen, bij historische 

kernen in eerste instantie een gedetailleerd archeologisch bureauonderzoek bij geplande 

bodemverstoringen met oppervlakten ≥ 100 m². 



 

 

  
 

BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIE CENTRUMPLAN EELDE 

11 

2 LANDSCHAP 

2.1 Inleiding 

Het menselijke doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke omgeving, en 

de mogelijkheden die daardoor geboden worden. De geologische, geomorfologische en bodemkundige 

situaties zijn daarom van belang voor een archeologisch onderzoek. 

 

2.2 Geologie en geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart zijn de landschapsvormen aangegeven die vanaf het maaiveld zichtbaar zijn. 
Het landschap waar het onderzoeksgebied op ligt, noemen we dan ook het Drents Plateau. Het huidige reliëf 
van de gemeente Tynaarlo is ontstaan in de Saale ijstijd (tussen 280.000 en 130.000 jaar geleden), toen de 
gehele provincie Drenthe bedekt was door landijs. Voor het landijs vormde zich stuwwallen en onder het 
landijs werd materiaal afgezet en gedeformeerd (keileem). Smeltwaterstromen, die ook onder het landijs 
aanwezig waren, creëerden erosieve dalen. In de laatste ijstijd (het Weichselien van 116.000 tot 12.000 jaar 
geleden) was er geen landijs aanwezig maar bestond het landschap uit een toendra zonder begroeiing. Hier 
had de wind vrij spel en werd dekzand afgezet. De huidige dalen in de gemeente bevinden zich in de oude 
smeltwaterdalen (Figuur 2). Tussen deze dalen, onder het landijs, ontstonden daardoor ruggen die we 
subglaciale ruggen en dalen noemen (Buesink et al., 2011). Door extrapolatie van de omliggende wel 
gekarteerde gebieden kan worden aangenomen dat het plangebied gelegen is op deze subglaciale rug. Op 
de hoogtekaart is dat overigens beter te zien (Figuur 4). Toen het warmer werd in het Holoceen zijn 
meerdere dalen met veen bedekt geraakt. 

 

 

Figuur 2: Het plan- en onderzoeksgebied op de geomorfologische kaart 
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2.3 Bodem en watertrap 

Voor de bodem is de bodemkaart van Nederland 1:50.000 gebruikt (Figuur 3). Op de bodemkaart is te zien 

dat het gedeelte waar het plangebied ligt niet is gekarteerd omdat het bebouwd is. Afgaande op de 

omliggende gebieden is het waarschijnlijk dat de bodem bestaat uit laarpodzolgronden of 

veldpodzolgronden. Laarpodzols zijn bodems die wijzen op menselijke activiteit door de aanwezigheid van 

een esdek. Deze esdekken zijn ontstaan vanaf de Middeleeuwen doordat het land bemest werd met 

plaggen, die in een stal met mest waren gemixt. Archeologische waarden kunnen onder deze esdekken 

goed bewaard zijn gebleven door hun afdekkende en daardoor conserverende werking. Podzolgronden zijn 

ontstaan door hun relatief hogere ligging boven het grondwater waardoor bodemvorming mogelijk is door 

regenwater. Door deze hogere en daardoor droger gelegen gronden waren dit favoriete vestigingslocaties 

van de prehistorische mens. Daarnaast betekent de aanwezigheid van een podzol dat de bodem nog intact 

is en daardoor de kans op de aanwezigheid van archeologisch waarden groot is. Madeveengronden en 

moerige eerdgronden zijn bodems die langs of in de beekdalen zijn ontstaan doordat de bodem te nat was, 

waardoor er zich geen podzolbodem kan ontwikkelen (Kaptein en Spoelstra, 2010). 

Op de bodemkaart staat de grondwatertrap aangegeven in Latijnse cijfers (Figuur 3). De grondwatertrap 

(grondwaterstand) geeft een indicatie over de geschiktheid van de bodem voor agrarisch gebruik, waarbij de 

grondwaterstap is verdeeld in verschillende klassen (Tabel 4). De bodemkaart weergeeft echter gebaseerd 

op metingen van de (sub)recente grondwaterstanden, we moeten rekening houden met de invloed van de 

mens op de huidige situatie waardoor de grondwaterstand in het verleden anders kan zijn. 

 

Tabel 4: Vereenvoudigde indeling van grondwatertrappen (GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand, GLG = 
gemiddeld laagste grondwaterstand). 

Grondwatertrap (GWT) I II III IV V VI VII 

GHG (cm -mv.) - - < 40 > 40 < 40 40 – 80  > 80 

GLG (cm -mv.) < 50 50 – 80  80 – 120  80 – 120 > 120 > 120 > 120 

 

 

Figuur 3: Het plan- en onderzoeksgebied op de bodemkundige kaart 
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2.4 Actueel Hoogtebestand Nederland 

Voor dit bureauonderzoek is gebruikgemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), ook wel de 

hoogtekaart genoemd (Figuur 4). Het hoogtebestand is tot stand gekomen door de toepassing van lidar-

techniek. (Het werkt als een radar alleen wordt er licht gemeten in plaats van radiogolven.) Heel Nederland 

is met deze techniek ingemeten vanuit een vliegtuig, de samengevoegde data hebben geresulteerd in het 

AHN. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een 0,5 meter raster (opgevuld). Op het AHN zijn 

verschillende elementen uit het landschap zichtbaar. De subglaciale rug tekent zich af onder de bebouwing 

van Eelde in zuidoostelijke tot noordwestelijk richting. In het westen zijn de beekdalbodems zichtbaar als 

laagtes. 

 

 

Figuur 4: Het plan- en onderzoeksgebied op het AHN 
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3 ARCHEOLOGIE 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht geschetst van de geschiedenis van het onderzoeksgebied en de 

directe omgeving op basis van historische bronnen en bekende archeologische vindplaatsen. De perioden 

die we hierbij gebruiken staan hieronder (Tabel 5). 

 

Tabel 5: Archeologische perioden. Bron: ABR 

Periode Begin Einde 

Nieuwe Tijd 1500 Heden 

Late Middeleeuwen 1050 1500 

Vroege Middeleeuwen 450 1050 

Romeinse tijd 12 voor Christus 450 

IJzertijd 800 voor Christus 12 voor Christus 

Bronstijd 2.000 voor Christus 800 voor Christus 

Neolithicum 5.300 voor Christus 2.000 voor Christus 

Mesolithicum 8.800 voor Christus 4.900 voor Christus 

Laat Paleolithicum 35.000 voor Christus 8.800 voor Christus 

Midden Paleolithicum 300.000 voor Christus 35.000 voor Christus 

 

3.2 Bewoningsgeschiedenis 

3.2.1 Prehistorie 

De keileem- en dekzandgebieden rondom Eelde kennen door hun grote geomorfologische ouderdom ook 

een lange bewoningsgeschiedenis. In Drenthe nabij Assen is het afgelopen decennium onderzoek gedaan 

naar een Neanderthaler-vindplaats uit het Midden Paleolithicum. In het gebied rond Eelde komen de oudste 

sporen uit het Laat Paleolithicum. Het gaat om vuurstenen werktuigen uit de Hamburg-cultuur (11.000 tot 

9.800 voor Christus). Ook uit het Mesolithicum zijn talloze vondsten bekend uit deze omgeving (Kaptein en 

Spoelstra, 2010). 

Het Neolithicum wordt gekenmerkt door een overgang van jagen, verzamelen en vissen naar een agrarische 

manier van leven. Bij deze omslag gaan enkele veranderingen gepaard waaronder een sedentaire leefwijze, 

samenleven met vee en het vervaardigen van aardewerk. De oudste Neolithische cultuur van Nederland 

bevindt zich in Zuid-Nederland, in Noord-Nederland is het de ‘Swifterbant-cultuur’ (4900 tot 3400 voor 

Christus) die voor het eerst deze leefwijze toepast. In de gemeente Tynaarlo zijn echter geen sporen van 

deze cultuur gevonden, maar wel van de daaropvolgende Trechterbekercultuur. Deze cultuur is vooral 

bekend door de hunebedden, waarvan er zich een aantal in de gemeente Tynaarlo bevindt. 

In de Bronstijd zien we een voortzetting van veel patronen uit het Laat Neolithicum. Zo wordt vanaf deze tijd 

de beleving van het landschap zichtbaar: dekzand- en keileemruggen vormen de focus voor nederzettingen 

en grafvelden, terwijl natte gedeelten van het landschap (beekdalen, venen, dobben) het karakter van een 

ritueel landschap krijgen. In het onderzoeksgebied zijn vier aardewerken fragmenten gevonden met een 

datering in de Bronstijd dan wel IJzertijd (Tabel 7). 

 

3.2.2 IJzertijd 

De IJzertijd is de periode dat de landbouw zeer herkenbare structuren achterlaat in het landschap, die wij 

kennen als celtic fields (ook bekend als raatakkers). Het zijn aaneengesloten akkertjes van ongeveer 30 bij 
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30 meter, omgeven door een wal. Ze vormen samen een groter complex, soms van vele tientallen hectares, 

waardoor een rasterpatroon ontstaat. Celtic fields komen voor vanaf de Late Bronstijd tot de Vroeg-

Romeinse tijd. De Vroege en Midden IJzertijd is de bloeiperiode. In de gemeente Tynaarlo zijn op 

verschillende locaties dit soort celtic fields bekend, bijvoorbeeld op het Noordse Veld tussen Zeijen en Vries 

(Arnoldussen, 2012). Sinds de toepassing van lidar en de ontwikkeling van het AHN (hoofdstuk 2.4) is het 

aantal bekende celtic fields enorm toegenomen. De bekende celtic fields in de gemeente Tynaarlo zijn 

gedocumenteerd op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. Enkele vondsten van aardewerk 

uit de IJzertijd in het onderzoeksgebied wijzen erop dat dit gebied bewoond werd in deze periode (Tabel 7). 

 

3.2.3 Romeinse tijd 

In de Romeinse tijd valt Drenthe zelf buiten het Romeinse rijk en maakt het deel uit van het Vrije Germanië. 

Het gebied wordt wel beïnvloed door de Romeinse cultuur, door handelscontacten via onder andere de 

Friezen, die op hun beurt veel handelscontacten hebben met de Romeinen. Bekend is het ‘meisje van Yde’, 

een veenlijk van een meisje dat 16 jaar oud was toen ze geofferd werd. Het veenlijk is gedateerd op de 

overgang van IJzertijd naar de Romeinse tijd. Yde is een dorp in het zuiden van de gemeente. Een aantal 

vondsten in het onderzoeksgebied wijst erop dat het gebied bewoond was in de Romeinse tijd (hoofdstuk 

3.4). Buiten het onderzoeksgebied, maar in de gemeente Tynaarlo, zijn enkele vondsten bekend van 

Romeins importaardewerk. Bij Eelde Groote Veen is een nederzetting uit de Romeinse tijd opgegraven 

(Buesink et al., 2011).  

 

3.2.4 Vroege Middeleeuwen 

In de 4e en 5e eeuw is door mogelijk verschillende oorzaken in grote delen van Nederland sprake van een 

afname van de bevolking. Ook in Drenthe lijken in de loop van de 5e eeuw veel nederzettingsterreinen te zijn 

verlaten, al wijzen vondsten in enkele grafvelden op een voortgezette of hernieuwde bewoning in de 

nabijheid van eerdere nederzettingen. Uit de gemeente Tynaarlo zijn echter niet veel nederzettingssporen uit 

de Vroege Middeleeuwen bekend. Het belang van de veeteelt neemt in de Vroege Middeleeuwen tussen 

200 en 700 na Christus toe (Kaptein en Spoelstra, 2010). 

 

3.2.5 Late Middeleeuwen 

In de Late Middeleeuwen (1050 - 1500 na Chr.) nam de bevolking steeds meer toe. Vanaf de 11e eeuw bezit 

de bisschop van Utrecht zowel de geestelijke als de wereldlijke macht in Drenthe. In de 13de eeuw liet 

Rodger van Eelde een waterburcht bouwen, hij was de schout van Noord-Drenthe en had partij gekozen 

tegen de bisschop. In de 17de eeuw is vervolgens op het terrein van deze voormalige burcht een havezate 

gebouwd, in 2000 is de burcht gereconstrueerd. Vanaf de Late Middeleeuwen wordt voor het eerst in steen 

gebouwd, wat eerder niet gebruikelijk is in Drenthe. Anders dan voorheen blijven de Drentse dorpen vanaf 

circa 1200 na Chr. min of meer op dezelfde plaats, dat wil zeggen op de plaats van de huidige dorpen. De 

meeste dorpen hebben dezelfde structuur, waarbij de bouwlanden radiaal om de kern, het dorp met een 

aantal boerderijen, zijn gelegen: de essen. De dorpen zijn zogenaamde brinkdorpen. Hierbij ligt het dorp 

rondom een brink: een weg die de boerderijen met de es en de weidegronden verbond en waarop het vee 

's ochtends en 's avonds werd verzameld en ingeschaard. Eelde is een voorbeeld van zo’n dorp. Het 

brinkdorp Eelde wordt voor het eerst in 1139 als 'Elde' in een oorkonde genoemd. Daarnaast vindt men 

vermeldingen van Eelde in 1250 en nog later in 1275 (als ‘Elethe’) en in 1294 (als ‘Elede’). Een ander 

verschijnsel uit deze periode zijn de veenterpen. Zo zijn bij Paterswolde bijvoorbeeld enkele veenterpen 

bekend. Deze terpen zijn zichtbaar als verhogingen in het grasland. Bij boringen werd in één van de terpen 

kogelpotaardewerk en fragmenten van kloostermoppen uit de Late Middeleeuwen aangetroffen (Buesink et 

al., 2011). 

 

3.2.6 Nieuwe Tijd 

Op de zandrug tussen Eelderdiep en Drentsche Aa (evenwijdig aan de Hondsrug) lag een 

landgoederengordel met daarop enkele bekende havezaten. Een van die havezaten is het landgoed 

Nijsinghhuis (een AMK-terrein). Dit huis is in 1654 gebouwd en ligt in de hoek van het plangebied aan de 
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noordwestkant. Het huis heeft een prachtige tuin en orangerie en behoort tegenwoordig bij het museum De 

Buitenplaats. 

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648 na Chr.) werden nog veel bossen gekapt ten behoeve van 

de bouw van verdedigingswerken. De bossen werden vervangen door heidevelden. Vanaf ongeveer het 

midden van de 17e eeuw tot aan het einde van de 19e eeuw veranderde er niets aan het landschap. De 

verdeling van landbouwgrond en "woeste" grond (bos en heide) bleef hetzelfde. Na 1920 en vooral in de 

crisistijd van de jaren '30 van de 20e eeuw werden door ontginningsmaatschappijen grote oppervlakten 

heide in landbouwgrond omgezet.  

 

3.3 Oud kaartmateriaal 

Er zijn verschillende oude kaarten waarop Eelde en omgeving staan afgebeeld. Op de Topografische 

Militaire Kaart (TMK) staat het dorpje afgebeeld met ten westen akkerland en ten oosten heidegebied. Het 

plangebied bevindt zich op deze kaart deels op de bebouwde dorpskern (Figuur 5). De eerste Bonnebladen 

van Eelde zijn in 1903 verschenen (Figuur 6). Op deze kaart zien we dat het dorpje niet veel veranderd is 

ten opzichte van de situatie op de TMK. Wel ligt ten oosten van het plangebied een begraafplaats. Op de 

gemeentelijke verwachtingskaart is het gebied aangegeven als ‘historische elementen inclusief WOII en 

historische kern’ (Figuur 10). Goed zichtbaar op deze kaarten is dat Eelde een brinkdorp is met het 

akkerland aan de ene en het heidegebied aan de andere kant. 

 

 

Figuur 5: Het plan- en onderzoeksgebied geprojecteerd op de TMK 
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Figuur 6: Het plan- en onderzoeksgebied geprojecteerd op de Bonnekaart uit 1903 

 

3.4 Bekende archeologische waarden 

Het Archeologisch Informatiesysteem Archis 3 is geraadpleegd om te achterhalen of er eerder archeologisch 

onderzoek heeft plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. Ook staan archeologische vondsten hierin 

gedocumenteerd als vondstlocaties. In het onderzoeksgebied heeft op verschillende locaties eerder 

archeologisch onderzoek plaatsgevonden (Tabel 6). Daarnaast is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in 

het kader van de ontwikkeling van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Tynaarlo (Buesink 

et al., 2011), deze is echter niet opgenomen in Archis maar wordt hier wel gebruikt. Er bevinden zich 

verschillende vondstlocaties in het onderzoeksgebied (Tabel 7). Daarnaast is er een AMK-terrein, het gaat 

om de historische dorpskern van Eelde (14023). Een van de eerder uitgevoerde onderzoeken overlapt voor 

een groot deel met het plangebied van dit bureauonderzoek (2032325). 

 

Tabel 6 Onderzoeksmeldingen in het onderzoeksgebied 

Nummer Uitvoerder en jaar Betreft Relevantie 

2032325/41613 2010 - Oranjewoud (thans 

Antea) 

BO + IVO (verkennend) Relevant want het gebied 

overlapt grotendeels met het 

plangebied. Bodem 

grotendeels verstoord, er 

werd vervolgonderzoek 

geadviseerd (Kaptein en 

Spoelstra, 2010). 

2012460/16261 2006 - Synthegra BO + IVO (verkennend) Relevant, maar geen 

vervolgonderzoek 

(Borsboom, 2006). 
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Nummer Uitvoerder en jaar Betreft Relevantie 

2011458/15052 2006 - ADC BO + IVO (verkennend) Relevant. Vijf boringen 

gezet, bodem erg verstoord, 

geen vervolgonderzoek 

(Veldman, 2006). 

2004856/5632 2003 - De Steekproef BO + IVO (verkennend) Relevant want het ligt in het 

plangebied. Het 

bodemprofiel bleek tot in de 

C-horizont verstoord te zijn 

en is daarop vrijgegeven 

(Tulp, 2003). 

2003573/11227 2001 - De Steekproef  BO + IVO (verkennend) Relevant. Zeven boringen 

gezet, bodem erg verstoord, 

geen vervolgonderzoek 

(Jelsma, 2001). 

 

In het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende vondstlocaties (Tabel 7). Er is een aantal vondsten dat 

gedaan is door particulieren, in één geval heeft dat geleid tot een noodopgraving. In het onderzoeksgebied 

zijn vondsten bekend uit het Neolithicum, vier urnen uit de Bronstijd/IJzertijd en verschillende vondsten uit de 

Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd. Een vondstlocatie bevindt zich in het plangebied, het gaat om aardewerk uit 

de Middeleeuwen (6129654). Relevant is een onderzoek dat is uitgevoerd door Oranjewoud voor een 

herbestemming van een gebied dat voor een aanzienlijk deel overlapt met het huidige plangebied 

(2032325). Er is destijds een bureauonderzoek uitgevoerd met aanvullend booronderzoek ter verificatie van 

het verwachtingsmodel. Uitkomst was dat veel bodemprofielen niet meer intact waren. Voor de verstoorde 

gebieden werd vrijstelling geadviseerd, voor een klein (onverstoord) gebied waar een cultuurlaag werd 

aangeboord, zijn proefsleuven geadviseerd (Kaptein en Spoelstra, 2010 en Figuur 8). 

 

Tabel 7: Vondstmeldingen in het onderzoeksgebied 

Nummer Jaartal en vinder Locatie Betreft 

6144953 2006 Synthegra De Drift 11-13 In een boring is aardewerk aangetroffen uit 

secundaire context, geen vindplaats dus. 

6129655 1973 Particulier Paalakkers Vijf randscherven van 12de tot 13de eeuw 

kogelpotaardewerk, aangetroffen bij de bouw 

van een huis. 

6173903 1935 BAI NH Kerk Verschillende vondsten uit de Late 

Middeleeuwen. Het gaat om onderzoek dat is 

uitgevoerd door het Biologisch Archeologisch 

Instituut naar de oude kerk van Eelde. 

6096972 1972 ROB NH Kerk Verschillende vondsten uit het onderzoek naar 

dezelfde kerk, oudste schriftelijke vermelding 

is van 1139.  

6129654 1992 Particulier Burg. Strubenweg Twee randscherven van 12de tot 13de eeuw 

kogelpotaardewerk, aangetroffen bij de bouw 

van een huis. 

6155471 2010 Oranjewoud (thans 

Antea) 

Hoofdweg Kerkhoflaan Een stukje kloostermap uit de Late 

Middeleeuwen, gaat om een vondst uit het 

booronderzoek (Tabel 6). 

6169052 Onbekend Centrum/Brink Het gaat om vier aardewerken urnen met een 

datering Bronstijd - IJzertijd. 
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Nummer Jaartal en vinder Locatie Betreft 

238947 1995 Particulier Nysinghuis Verschillende vondsten uit de Late 

Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd, gevonden 

op de stort na een hevige regenbui. 

238947 1994 Drents Museum Nysinghuis Het gaat om een noodopgraving n.a.v. 

bovenstaande vondsten. Aangetroffen is 

aardewerk uit het Neolithicum en de IJzertijd, 

en verschillende vondsten uit de 

Middeleeuwen. 

214118 1994 Particulier -  Vondsten zijn gedaan in een bouwput tussen 

de kerk en het Nijsinghuis. Het gaat om 

aardewerk uit de IJzertijd, aardewerk en 

houtvondsten uit de Middeleeuwen. 

238818 1994 -  Vondsten zijn gedaan in een bouwput tussen 

de kerk en het Nijsinghuis. Het gaat om 

aardewerk uit de IJzertijd, aardewerk en 

houtvondsten uit de Middeleeuwen. 

 

Naast bekende vondstlocaties en onderzoeksgebieden bevindt zich een AMK-terrein van hoge 

archeologische waarde in het plan- en onderzoeksgebied (Figuur 9). Het AMK-terrein (14023) beschermt de 

historische dorpskern van Eelde. De AMK-catalogus geeft een beschrijving van het monument waarin staat 

dat het gaat om historische kern Eelde (een oud esdorp) zoals dat weergegeven is op de Topografische 

Militaire Kaart van 1853. Verder wordt vermeld dat bij graafactiviteiten en een noodonderzoek in 1994 en 

1995 bij het Nijsinghuis, naast tal van middeleeuwse sporen, ook aanwijzingen voor bewoning in de IJzertijd 

en Romeinse tijd werden gevonden. Dit komt overeen met de beschrijving in Archis (Tabel 7). 
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Figuur 7: Plan- en onderzoeksgebied met onderzoeksmeldingen 
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Figuur 8: Plangebied en boringen van het onderzoek van Oranjewoud (Kaptein en Spoelstra, 2010) 
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Figuur 9: Plan- en onderzoeksgebied met vondstlocaties en AMK-terreinen 

 

3.5 Archeologische advieskaart gemeente Tynaarlo 

Op de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Tynaarlo ligt het plangebied in een 

zone met een hoge tot middelhoge verwachting. Het ligt deels op de historische kern Eelde, waaromheen 

een bufferzone van 50 m ligt. Een klein gedeelte gaat over ‘historische elementen inclusief WOII en 

historische kern’ (Figuur 10). De aard van deze waarden is niet bekend, het kan zowel om historische 

elementen gaan als over resten uit de Tweede Wereldoorlog. Het booronderzoek van Oranjewoud biedt 

geen extra inzichten: de relevante boringen (nummer 2 en 3 op Figuur 8) bestaan uit bouwvoor, geroerde 

grond en een restant C-horizont (Kaptein en Spoelstra, 2011). 

Het gemeentelijk beleid voor het AMK-terrein historische kern is: ‘Gedetailleerd archeologisch 

bureauonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen met oppervlakten ≥ 100 m²’. Voor gebieden 

met een hoge tot middelhoge verwachting geldt ‘Inventariserend veldonderzoek noodzakelijk bij geplande 

bodemverstoringen met oppervlakten ≥ 1000 m² en dieper dan 30 cm -mv’. Voor zones met een verwachting 

voor ‘historische elementen inclusief WOII en historische kern’ geldt ‘Gedetailleerd archeologisch 

bureauonderzoek noodzakelijk bij geplande bodemverstoringen met oppervlakten ≥ 100 m² en dieper dan 30 

cm -mv’ (Tabel 3). 
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Figuur 10: Het plan- en onderzoeksgebied op de archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo 
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4 CONCLUSIES EN ADVIES 

4.1 Conclusies  

Ten behoeve van de aanleg van nieuwe riolering in het centrum van Eelde heeft Arcadis Nederland B.V. een 

archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. In het plangebied vinden ingrepen plaats tot een diepte van 

maximaal 3 m -mv. en gemiddeld 2 m -mv. (Figuur 1). Het bureauonderzoek heeft geleid tot een actueel en 

gedetailleerd beeld van de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.  

Het plangebied ligt in een bebouwd gebied dat waarschijnlijk bestaat uit welvingen die ontstaan zijn in de 

Saale ijstijd. De bodem bestaat waarschijnlijk uit laarpodzolgronden, die ontstaan zijn als gevolg van het 

systeem van bemesten met plaggen. Deze esdekken hebben de eigenschap om eventueel aanwezig 

archeologisch materiaal goed te conserveren. In het onderzoeksgebied zijn verschillende vondsten gedaan 

die wijzen op bewoning van het gebied in de Brons-, IJzertijd en Romeinse tijd evenals de Middeleeuwen. 

Eerder uitgevoerd bureau- en booronderzoek heeft echter in een groot deel van het plangebied verstoorde 

bodems aangetroffen en geadviseerd tot vrijgeven. In een klein gebied werd in dit onderzoek geadviseerd 

om proefsleuven aan te leggen (Figuur 8). 

In het plangebied wordt in verschillende mate archeologie verwacht. Het ligt in een zone met een hoge tot 

middelhoge verwachting, in een AMK-terrein (en bufferzone) en in een zone met historische elementen. Het 

resultaat is dan ook drie typen voorgeschreven gemeentelijk beleid. Oplopend heeft het beleid ondergrenzen 

van 1000 m² en 30 cm (diepte) verstoring, 100 m² en 30 cm (diepte) en voor het AMK-terrein geldt een 

ondergrens van 100 m². Deze verwachting dient echter aangepast te worden aan de uitkomsten van het 

eerder uitgevoerde booronderzoek (2032325). 

 

4.2 Advies 

Op basis van het bureauonderzoek is de verwachting dat er bij de aanleg van de nieuwe riolering 

archeologische resten verloren kunnen gaan. In lijn met het gemeentelijk beleid wordt hier geadviseerd tot 

vervolgonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek en een archeologische begeleiding in het 

gebied waar door Oranjewoud uitgevoerd booronderzoek archeologische indicatoren zijn aangetroffen (op 

de Westerhorn). 

Er worden geen proefsleuven voor dit gebied geadviseerd vanwege het geringe oppervlakte van de 

verstoring en de daarmee samenhangende kleine inzichten die dit kan verschaffen voor eventueel aanwezig 

archeologische waarden. Het doel van het verkennend booronderzoek is om vast te stellen of het 

bodemprofiel nog intact is, en daarnaast om archeologische indicatoren te detecteren. Wanneer het 

verkennend booronderzoek aanwijzingen geeft voor archeologische waarden wordt hier geadviseerd om 

direct in het veld het booronderzoek plaatselijk te verdichten tot een karterend onderzoek. Het verkennend 

booronderzoek wordt geadviseerd voor de gebieden die niet zijn vrijgegeven naar aanleiding van het eerder 

uitgevoerde booronderzoek. Deze gebieden zijn: de strook vanaf de Esweg tot de hoek in de Burg. 

Strubenweg, het gedeelte van de Stoffer Holtjerweg binnen het plangebied en het gedeelte van de 

Hoofdweg ten zuiden van de Burg. Strubenweg (binnen het plangebied). Het doel van de archeologische 

begeleiding is om eventueel aanwezige archeologische waarden veilig te stellen en te documenteren.  

Bij de aanleg van de riolering dient rekening te worden gehouden met een gebied waar zich resten kunnen 

bevinden uit de Tweede Wereldoorlog (Figuur 10). Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden 

dergelijke waarnemingen worden gedaan, is het reguliere (onderstaande) beleid van toepassing en dient 

contact te worden gezocht met het bevoegd gezag en de opdrachtgever. 

 

Dit advies dient door de initiatiefnemer te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, in dit geval de 

gemeente Tynaarlo. Op basis van de resultaten van dit onderzoek dient het bevoegd gezag een beslissing 

te nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 
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Ook als geen (nader) archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hetzij bij vrijstelling, hetzij na 

vergunningverlening, geldt dat de Monumentenwet van kracht blijft. Volgens de Monumentenwet 1988 

bestaat een meldingsplicht indien waardevolle archeologische resten worden aangetroffen. Artikel 53 lid 1, 

Monumentenwet 1988: 

“Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs 

moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.” 

In Drenthe worden toevalsvondsten gemeld bij de provinciaal archeoloog. Deze onderneemt zo nodig actie, 

informeert de RCE/minister en de gemeente en draagt zorg voor beschrijving en publicatie van de vondst. 
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BRONNEN 

Digitale bronnen en kaarten 

• Actueel Hoogtebestand van Nederland 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

• Archeologisch Informatiesysteem Archis3; Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) 

• Bodemkaart Nederland (1:50:000); Alterra 

• Bonnebladen bladwijzer; Kadaster 

• Bonnebladen catalogus; Kadaster 

• Geomorfologische Kaart (1:50:000); Alterra 
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